
Catering Wielkanocny 2023

Przekąski zimne: cena za 
porcję Porcja Ilość porcji Cena 

ogółem
Pasta jajeczna z borowikami 20 200 g

Pasta jajeczna z wędzonym łososiem 20 200 g

Jajka faszerowane
- pieczarkami , - farszem jajecznym    * minimalne zamówienie 10 sztk

1/2 jaja

Śledzie holenderskie matjas ze śmietaną i jabłkiem 35 300 g

Sałatka jarzynowa 25 300 g

Sałatka śledziową 25 300 g

śledz w  śmietanie 12 300 g

Rolada szpinakowa z łososiem 20 300 g

Roladki z szynki z musem chrzanowym w galarecie 25 porcja/5 sztk

Patera mies pieczystych z chrzanem i cwikla 180 1kg

Schab pieczony ze śliwką 15 300 g

Zupy:

Żurek wielkanocny z białą kiełbasą 22 0,25 litra

Wielkanocny Barszcz Biały 15 0,25 litra

Dania główne:

Pieczona biała kiełbasa z pieca do podania na zimno lub odgrzania z 
sosem cebulowym 36 4 szt

Gołąbki tradycyjne / wege 40 5 szt

Szynka wieprzowa pieczona w całości w glazurze miodowej 85 kg*
Kaczka pieczona w całości z jabłkami 3-4 kg (przed upieczeniem) z 
sosem 165 szt.

Żeberka z pieca w miodzie 39 szt.

Golonka z kapustą zasmażana 48 kg*

Rolada z boczku  faszerowana grzybami 70 kg*

Pierogi z kaczką 30 8 szt.

Rolada wołowa z sosem 29 1szt

Rolada drobiowa ze szpinakiem 14 1szt

Devolay 22 1szt

Kotlet po Kopczań○sku z warzywami i serem 23 1szt

Udko faszerowane 25 1szt

Dodatki:

Mus chrzanowy 20 200 g

Sos żurawinowy 20 200 g

Sos tatarski 20 200 g

Ćwikła z chrzanem 20 200 g

Buraczki zasmażane delikatnie doprawione balsamico 20 200 g

Czerwona kapusta z rodzynkami do podania na ciepło 20 200 g

Konfit z czerwonej cebuli 20 200 g

Domowe kluseczki do odgrzania na złoto na masełku 20 200 g

Desery:

Babka wielkanocna 20 1szt/300g

* Po wypieczeniu SUMA 0

Zamawiający imię i nazwisko:
Nr kontaktowy:

Data odbióru  zamówienia  i godzina:

W celu zamówienia dań na wynos prosimy o kontakt mailowy:  
janewiczowka@wp.pl

Odbiory dań na wynos: 8 kwietnia w godzinach do 20 .00
Numer konta Bank PEKAO S.A.: 75 1140 2004 0000 3602 7740 3587


